Ztratil se mi pes. Kde ho hledat?
Vzhledem k tomu, že se neustále vyskytují případy toulajících se psů, dovoluji si Vás upozornit na
povinnost opatřit psa evidenční známkou. Je rovněž vhodné uvedení telefonního čísla na obojku.
Tímto opatřením zcela určitě minimalizujete náklady na odchyt a umístění psa v útulku. Zároveň Vám
sděluji, že naše obec má uzavřenou smlouvu s těmito odchytovými službami:
- Útulek pro opuštěné psy Dětmarovice č. 1168, který provozuje firma MIRPAL, spol. s r.o.
Karviná, telefon 596 542 239, 724 266 257,
- MAX - Útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata Havířov Suchá, ul. Stará 1473/20, který
provozují Technické služby Havířov a.s., telefon 596 412 412, 734 406 755,
- Psí hotel – Karviná f.o., Karviná Hranice, Mickiewiczova 2014/84, který provozuje pan Jan
Tihelka, telefon 724 109 481.
Pokud se Vám pes zaběhl, doporučuji Vám se v pracovní době informovat na níže uvedeném
telefonním čísle u Zdeňka Wróbla a přímo v jednotlivých útulcích. Mimo pracovní dobu pak na
obvodním oddělení Policie ČR telefonní číslo 596 425 566 a opětovně v útulcích. Rovněž Vám
doporučuji shlédnout stránky uvedených firem, kde najdete fotografie odchycených zvířat. Zatoulané
miláčky můžete také najít na stránkách občanského sdružení “Mazlíci v nouzi Ostrava”.
Bc. Zdeněk Wróbel, tel. 596 420 294, wrobel@hornisucha.cz

Informace občanského sdružení „Mazlíci v nouzi Ostrava“
Vzhledem k tomu, že psi nerespektují hranice měst a obcí, mohou nalezenci pocházet z jiné
obce, než ve které mají "trvalé bydliště".
Ocitnou se tak v jiném útulku, než kde je majitel hledá. Proto vznikly naše facebookové
stránky, kam denně stahujeme dostupnou inzerci všech útulků v kraji a také inzeráty osob,
kterým se pes ztratil, nebo psa nalezli.
Na našich stránkách je přesný popis toho, co má člověk, který psa (kočku, fretku, papouška...)
ztratí, nebo najde, udělat.
Na jednom místě se dozví, kde a jak inzerovat, jak psa identifikovat podle čipu nebo tetování,
jsou zde kontakty na všechny útulky v kraji včetně nejbližších polských a slovenských.
Rovněž jsou tam důležité informace, co dělat při otravě psa (+ seznam nebezpečných látek) a
jak předejít ztrátě a útěku psa.
Tyto materiály byly vypracovány ve spolupráci s Moravskoslezským spolkem na ochranu
zvířat, Veterinární toxikologickou databází a s využitím poznatků a zkušeností správců a
dobrovolníku zdejších útulků.
https://www.facebook.com/notes/ztracení-a-nalezení-mazlíci-z-ms-kraje/postup-při-ztrátěnálezu-psa-v-moravskoslezském-kraji/140490816121843
Odkaz na naši centrální stránku, ze které se mohou pejskaři "přepnout" na stránky "Nalezenci
MS kraj" a "Ztracenci MS kraj", kde jsou konkrétní fotky a inzeráty. Další podstránkou je
"Diskuze MS kraj", na které se snažíme působit preventivně (nabádat občany, aby psy
nemnožili, nekupovali od množitelů a naopak adoptovali z útulků, propagujeme kastrace a
čipování atd.).
https://www.facebook.com/pages/Ztracení-a-nalezení-mazlíci-z-MSkraje/137632989740959#
Za Mazlíci v nouzi,o.s., L. Szebestová

